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Mi a haza 

 

„Édes anya, édes apa! 

Mondjátok csak, mi a haza? 

Tán e ház, amelyben vagyunk? 

Amelyben mindnyájan lakunk: 

Ez a haza?“ 

 

Nem, gyermekem, ez csak házunk, 

De amt itt körül látunk, 

Merre földjeink terülnek, 

Merre kertjeink feküsznek: 

Ez a haza ! 

 

Minden, amit a szem  belát, 

Itt e föld, mely kenyeret ád, 

E folyók tele halakkal, 

E szőlőhegyek falvakkal: 

Ez a haza! 

 

Amerre a hegylánc kéklik, 

Merre a berek sötétlik, 

Merre a róna kanyarul, 

Melyre a kék ég leborul: 

Ez a haza! 

 

Ez a föld, mely drága nekünk, 

Melyet legjobban szeretünk, 

Ahová, bármerre járunk, 

Mindig vissza-visszavágyunk: 

Ez a haza!“ 

 

Majthényi Flóra 
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Kedves polgárok ! 

 

     Az idő könyörtelenül szalad és mi ismét reménykedve állunk az új év 
küszöbén, hogy  jobb és sikeresebb lesz. 

     Kívánok minden polgártársunknak jó egészséget, boldogságot,  hogy 2020-
ban csak jó, kedves, megértő és mosolygós emberekkel találkozzunk, akik 
segítségére mindig számíthatunk.  

     Kívánok szeretetet, Isten áldását, sok erőt, békét és harmóniát 
a családokban, sok örömet gyermekeikben, hogy még sokáig élvezzék 
hozzátartozóik szeretetét. Kívánságaim között van a tolerancia és 
a jószomszédi viszony megőrzése is. 
 

Sikeres 2020-as új évet! 
 

      Gyakran vagyunk annak tanúi, amikor valaki kér és ugyanakkor kenyér 
helyett követ ad embertársainak, hazugságot az igazság helyett,  hamisságot az 
őszinteség helyett. Másokban keressük a hibát, de azt nem tudjuk 
megállapítani, hogy véletlenül nem bennünk van – e? Ha nem változtatjuk meg 
értékskálánkat, nem várhatjuk el, hogy  környezetünk   és községünk változzon. 
     Egy bölcs ember valamikor azt mondta, hogy a szavak lehetőséget adnak 
mások életébe lépni. Itt a megfelelő idő, hogy mindnyájan  elmondjuk az 
igazán fontos dolgokat. Ideje megérteni és ragaszkodni az értékeinkhez. 

          Azt mondják, amit az életben adsz, azt kapod vissza. Legyen szó segítségről     
     vagy gyűlöletről. 
 

   Stanislav Krahulec 
                                                                                                polgármester 

   
 

A 2019 – es évben 

 

 Befejeztük a kultúrház melletti tetőszerkezet és színpad építését 
 Elkészült a kultúrház mennyezete, terasza és  padlózata 
 Befejeztük  a közvilágítás felújítását és a falu elején található villanyoszlopok 

áthelyezését a kertekből  közterületre  
 Elkészítettük a temető felé vezető utca járdáinak második szakaszát 
 A temetőben bővítettük a vízvezetékhálózatot 
 Együttműködtünk a református templom órájának felújításán. 

 

Stanislav Krahulec 
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A kultúrház belterének felújítása 

 

       

A kultúrház melleti tetőszerkezet és színpad készítése 
 
 

       
A  posta melletti park  
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A tűzoltószertár  felújítása 
 

                     

A temető felé vezető utca rekonstrukciója 

                        
A toronyóra felújítása 
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  Nem sikerült megvalósítani 

 

 A Dolný Močiar-i vízvezetékhálózat kibővítését – az építkezési engedélyt 
már megkaptuk, de a vállalkozó még nem kapta meg az építkezéshez 
szükséges anyagi eszközöket 

 A Močiar-i  szennyvízcsatorna kiépítését – hasonló a probléma, mint 
a vízvezetékhálózat kiépítésénél 

 A Tuba tetőre tervezett kilátót – folyamatban van a terület tulajdonjogának 
meghatározása. 
 

 
Terveink a 2020-as évre 
 
 
 A Dolný Močiar-i vízvezetékhálózat kiépítése 
 A Močiar-i szennyvízhálózat kiépítése 
 A Tuba-tető területének tulajdonjogi meghatározása és a kilátó építkezési 

engedélyének előkészítése 
 A Jánošíky-i és a Močiar-i közvilágítás felújítása 
 A községi hivatal és kultúrház toaletjeinek felújítása 
 A templomok közelében található közvilágítás felújítása 
 Az iskolák kapuinak és kerítéseinek felújítása 
 A halottasház ajtajainak, lépcsőinek felújítása és egy tetőszerkezet megépítése 
 A temető bejáratánál található terület elrendezése, zöldövezet létesítése, parkoló 

létrehozása 
 A temetőkerítés felújításának befejezése 
 A szennyvízhálózat csatornáinak cseréje. 

Stanislav Krahulec 
polgármester 

 

   
 

                  

Önkormányzat – vezetőségi testület 

 

     Jánosi vezetőségi testülete összesen 11 alkalommal tárgyalt és 97 határozatot 
fogadott el. A tárgyalások során megvitatták az önkormányzat költségvetésével, 
annak változásaival és a 2018-as év zárlati számlájával kapcsolatos legfontosabb 
kérdéseket, valamint az önkormányzat vagyonának emelésével kapcsolatos 
kérdéseket is. Ebben az évben a testület  megtárgyalta az önkormányzat 
költségvetéséből nyújtott támogatásokat, a község területendezési tervezetének 
bővítését és  bérleti díjainak emelését is. 
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     2019.07.02-án  választást hirdettek ki a község főellenőri  posztjának betöltésére, 
melyre Ing. Michaela Gembická lett megválasztva.      
     Az év végén megvitatták és jóváhagyták a 2020-as költségvetést és a komunális 
hulladékelszállítás díjának 100 %-os emelését.  A törvényben előírt szállítási díj 250 %-al 
nőtt és még emelkedni fog. Ezenkívül megvitatták az önkormányzati beruházási 
projekteket, valamint a támogatások formájában történő finanszírozási felhívásokban 
való részvételi  lehetőségeket – a falu  infrastruktúrájának kiépítése /a járdák 
rekonstrukciója/.  
     A jegyzőkönyvek és határozatok elérhetők az önkormányzat hivatalos weboldalán: 
www.rimavskejanovce.sk /samosprava/zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 
Ing. Michaela Gembická 

főellenőr 
 

   
 
 
Közigazgatási  tevékenység 
 
     A községi hivatal dolgozói 2019-ben 305 aláírást hitelesítettek, ami 54 
aláírással több, mint az előző évben. Tavaly 87 okmányt hitelesítettek, ami 4-el 
kevesebb, mint 2018-ban. Ezzel is hozzájárultak a lakosok hivatalos ügyeinek 
intézésehez. 
     A rendőrség, bíróság és végrehajtók számára 48 véleményt adtak ki, amely 5-el 
több, mint 2018-ban. A kolaudált házakra, nyaralókra és más ingatlanokra egész 
év folyamán 20 házszámról szóló határozatot adtak ki. 

                 
    Katarína Uhrinová 

                                                                                                  referens 

   
 
Lakosság 
 
 
Községünk lakossága  a 2018- as évhez hasonlítva így változott: 
 
 

Lakosok száma 2019-ben                            ___             Lakosok száma 2018-ban 
 

    2019.12.31-én       ebből a férfi         nő                      2018.12.31-én       ebből a férfi        nő 
 
  1 326                        658              668                           318                       654              664 
 
 
 

Állandó lakhelyéül 48 lakos választotta falunkat. 

34  lakos jelentkezett ki állandó lakhelyéről. 

8 gyermek született és 14 lakosunk hunyt el. 
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Jánosi és a hozzátartozó települések lakossága  2019-ben 

 

 

Település 

    
2019. 
01.01-
én 

 

Állandó 
lakhelyre 

bejelentkezett 
lakosok 

 

Kijelentkezett 
lakosok 

 

Született 

  

 

Elhalálozott 

 

 

2019. 

12.31-
én 

Jánosi - 
község 

1 074 31 28 6 9 1074 

Jánošíky 
település 

 

108 

  

 1 

 

- 

 

2 

 

 105 

Močiar 
település 

  

   98 

 

17 

 

 5 

 

1 

 

2 

 

 109 

Ilona-
Petruš 
puszták 

  

  38 

  

- 

 

1 

 

1 

 

  38 

Spolu  1 318 48 34 8 14 1326 

 

 

A  lakosok korhatár szerinti felosztása :  

 gyermekek 6 éves korig..........................................................................  92 
 gyermekek 7 – 15 éves korig  ................................................................ 146 
 ifjuság 15 – 18 éves korig  .....................................................................   48 

 
 gazdaságilag aktív lakosok : 18 éves kortól  63 éves korig 

             845  -  ebből  423 férfi és  422 nő 
 

 63 éves kor fölötti lakosok - nyugdíjasok  
 151  - ebből  72 férfi és 79 nő 
 

 80 éves kor fölötti lakosok   
40  -   ebből  13 férfi  és   27 nő   
                                                                                          

 90 év fölött 4 női lakosa van falunknak  
 legidősebb nő lakosunk 2019-ben töltötte be a 96-ik életévét 
 legidősebb férfi lakosunk 2019-ben volt 88 éves. 

 
2019-ben 10 házasságot kötöttek és 1 házasság lett felbontva. 
 
 

                          Edita Čuvajová  
 a község közgazdásza 
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A község gazdálkodása 

 

     A község gazdasági és pénzügyi tevékenységét az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetés  határozza meg, melyet a vezetőségi testület 2018. 11.6-án hagyott jóvá. 
Évközben a költségvetés háromszor volt módosítva a következőképpen: 

 

 

Módosítás  

A 
módosítás 

ideje 

 

Tartalom 

A testület által 
jóváhagyott 

változás 

 

1. 

 

2019.6.5. 

 

A felmaradt anyagi eszközök 
költségvetésbe történő bevonása 

 

56/2019-es  számú 
határozat 

 

2. 

 

 

2019.4.6. 

 
A transzferek bevonása beruházási 

kiadásokra és kisebb javításokra 

 

67/2019-es számú 
határozat 

 

3. 

 

2019.10.8. 

 

A folyószámlák és hitelek átruházása 
az OTP Bankból a Szlovák 

Takarékpénztárba és egyéb 
költségvetési  korrekciók 

/tételcsoportok közötti átutalások/  

 

 98/2018-es 
számú 

határozat 

 

     A jóváhagyott költségvetés kiegyensúlyozott volt,  azaz az önkormányzat jövedelme 
megegyezett az önkormányzat kiadásaival.  Mivel az év folyamán   változások történtek a 
pénzügyi transzferek bevételi részén, a költségvetés módosítására is sor került. 

 

A tervezett költségvetés a módosítások után: 

 

 Bevétel Kiadás Eltérés 

Folyó költségvetés 643 987 554 413 89 574 

Tőkeköltségvetés 21 000 109 886 - 88 886 

Összesen 664 987 664 299 688 

Pénzügyi 
tranzakciók 

161 304 129 406 31 898 

Összesen 826 291 793 705 32 586 
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A 2019-es év bevétele : 

Általános transzférek 
 
●  az iskolai tevékenységre és a tanulók étkeztetésére                                            107 880,- € 
●  a szociális munkára                                                                                                      19  516,- € 
● a választások megszervezésére                                                                                          317,- € 
● a lakosok és lakásaik nyilvántartására                                                                            503 ,-€ 
● kompenzáció a rászorulók  számára                                                                            6 548,- € 
   az utak karbantartására                                                                                                        58,- € 
● a környzetvédelemre                                                                                                           126,- € 
● a lakosok foglalkoztatására és  közmunkára                                                            45 033,- € 
● kulturális események szervezésére a BBKH – tól                                                     2 000,- € 
● az önkéntes tűzoltószervezet munkájára                                                                     1 334,- € 
● egyéb bevételek – az elektromos átviteli rendszer  kiépítésére                          143 375,- € 
 
Tőkebevételek :  
 
● a temető felé vezető utca járdájának rekonstrukciójára                                          7 500,- € 
● a kultúrház belterének rekonstrukciójára                                                                10 000,- € 
●  a temető felé vezető utca rekonstrukciójára                                                              3 500,-€
  
     A transzférek felhasználása meg van határozva, amelyet pontos könyvelési 
kimutatással kell az  átutaló elé terjeszteni. 
     Jelenleg zajlik a község 2019 – es év zárlatati számlájának  kidolgozása. Ha elkészül, 
a vezetőségi testület elé lesz terjesztve.  Az előzetes  eredmények alapján arra lehet 
következtetni, hogy az elért bevétel 150 000,- euróval lesz több a tervezettnél, a kiadások 
összege pedig 18 000,- euróval lesz kevesebb a tervezettnél. 
    A község 2019-ben többletgazdálkodást folytatott. A fennmaradt összeg 
felhasználásáról a  falu vezetősége fog dönteni.  A község zárlati számláját 
megtekinthetik a községi hivatal mellett található  hirdetőtáblán,  a község weboldalán 
és a www.registeruz.sk oldalon. 
     2019-ben, miután medializálták az OTP Bank kivonulását Szlovákiából, úgy 
döntöttünk,  hogy a hitelszámlákat és folyószámlákat  átruházzuk a Szlovák 
Takarékpénztárba, ahol nagyon jó  feltételeket kínáltak  a hosszútávú hitelek kamatjaira.         
      A hitelegyenleg 2019.12.31-én  108 486,- € volt,   miszerint az 1 lakosra eső tartozás 
81,87 € volt. Ez a 2018-as évhez képest 11,35 ,- € csökkenést jelent. 
      A 2019-es év végén a tanácstagok jóváhagyták a 2020-as évre szóló költségvetést.                                                                                                                                                          

 
Edita  Čuvajová 

                                                                                                         a község közgazdásza 

   
 
Ellenőrző tevékenység 
 
 
     Az ellenőrzési aktivitások hozzájárulnak a közpénzek és az önkormányzat vagyonának 
hatékony kezeléséhez. Az ellenőrzés célja a hiányosságok kiküszöbölése és  az 
önkormányzati tevékenységek hatékonyabbá tétele.  
     A főellenőr tevékenysége 2019-ben a 369/1990-es számú törvény értelmében, a falu 
és a vezetőségi testület aktuális szükségletei alapján zajlott.   
 

http://www.registeruz.sk/
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A 2019-es év 1. félévében: 
1. Kidolgoztam  a 2018-as év számviteli zárlatának  szakvéleményét. 
2. Kidolgoztam a 2018-as év ellenőrző tevékenységéről szóló szakvéleményt. 
3. Ellenőriztem a  2018-as évben a falu költségvetéséből nyújtott  támogatások    
    Elszámolását.. 
4. A vezetőségi testület által elfogadott határozatok  teljesítését ellenőriztem. 
5. Ellenőriztem a pénzügyi ellenőrzési eljárásról szóló 1/2016 sz.  irányelv betartását a 
    2018 – as év  második felében. 
6. Ellenőriztem a 2018-as IV. negyedév könyveléséből kiválasztott tételeket. 
7. Ellenőriztem a 2018-as évben beadott petíciókat és panaszokat. 
 
A 2019-es év második félévében:  
1. Kidolgoztam egy  szakvéleményt  a 2020-as évi kötségvetési javaslathoz.     
2. Ellenőriztem  s hitelszámlákat  2019.6.30-ig. 
3. A költségvetés teljesítését is ellenőriztem. 
4. Ellenőriztem a képviselőtestület I. félévre szóló határozatait. 
5. Ellenőriztem  a pénzügyi tételekkel való gazdálkodást. 
6. Saját kezdeményezésre végeztem ellenőrzéseket. 
7. A jánosi képviselőtestület határozatai alapján folytattam ellenőrző tevékenységemet. 
8. A polgármester megbízásából ellenőriztem az adó és illetéktartozásokat,     
     a szemétdíjat, a szennyvízdíjat és a kábeltelevízió díját az utolsó 5 évre. 
 
     Az ellenőrző tevékenység a testület megbízsából történt. Az ellenőrzések száma és 
ideje  függ a probléma komolyságától, mely  az ellenőrző tevékenység során merül fel. 
A 369/1990 sz. törvény értelmében kidolgoztam a 2019-es év első és második félévének 
ellenőrző tevékenységéről szóló  jelentést. 
      Részt vettem iskolázásokon és  továbbképzéseken, a Gömör-Kishont Főellenőreinek 
ülésein, a rimaszombati RVC által főellenőrök számára szervezett szemináriumokon. 
 

                                                                                               Ing. Michaela Gembická 
                                                                                               a község főellenőre     

   
 
A szociális terepmunka 
 
     A szociális terepmunka az előző évekhez hasonlóan  az Európai Szociális Alap és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően a Humánerőforrás 
operatív program keretében zajlott. 
 
A szociális munkát a következő alkalmazottak végezték: 
 
Szociális terepmunkás :  Mgr. Andrea Zsóriová Deáková 2019.05.31-ig 
Terepmunkás :  Bc. Árvai Ágnes  2019.03.31-ig 
Terepmunkás : Magyar Katalin 
Terepmunkás :  Bc. Adriana Krahulcová 2019.05.20-tól 
     
      A szociális munka az egyenlőtlenségek csökkentésére, a szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés és az az ügyfelek társadalmi kompetenciájának növelésére 
összpontosít. Minden ügyintézést az alkalmazottak hajtanak végre az ügyféllel folytatott 
konzultáció és megállapodás alapján. Szükség esetén az ügyfelekkel a továbbiakban 
szakemberek foglalkoznak. December végéig 268 ügyfelünknek nyújtottunk 
segítséget. 
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      A polgárok számára megkönnyítettük a mindennapi életben kialakult nehézségek 
leküzdését, melyekre segítség nélkül nem képesek. Ennek eredménye az, hogy 
segítségünkkel hozzájárultunk ügyeik sikeres intézéséhez és megoldásához.  
     A község javára szolgál, az önkormányzati iroda dolgozóiról levettük az 
adminisztrációs terheket a polgárok ügyeinek intézésében. Ezzel emeltük a polgárok 
számára nyújtott szolgáltatások szintjét és felgyorsítottuk az ügyintézési folyamatot. 
     A terepmunkások szemszögéből a  mindennapi szociális szolgáltatások fontos 
eszköznek bizonyultak,  amely pozitívan járult hozzá a szegénység és a társadalmi 
problémák enyhítéséhez.  
     A szociális terepmunka az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásának köszönhetően a humánerőforrás operatív program keretében  
2019.12.31-ig zajlott.    
     A Jánosi Önkormányzata kérelmet nyújtott be a szociális terepmunka-projekt 
folytatására a következő időszakra, amelyet jóváhagytak községünk számára. 
 

                                                                                                                 Bc. Adriana Krahulcová 
                                                                                                                           terepmunkás 

   
 

Az iskolai étkezde 

      A községi hivatal hatáskörébe tartozik  az iskolai étkezde is, melyben Zuzana 
Ďurianová, mint étkezdevezető, Marta Laliová és Gabriela Fačková, mint szakácsnők és 
Anna Czikrová, mint kisegítő munkaerő dolgozik.  
     A 2019- es évben 12 044 adag  ebédet készítettek el.  Szeptembertől egy ebéd ára  2,43 
€, amelyből az önkormányzat 0,61 euróval járul hozzá a nyugdíjasok étkezéséhez.  
     Ebben az évben a Szlovák Nyelvű Alapiskolával együttműködve ajándékot 
készítettünk a nyugdíjas étkezőink számára, melyet a 2019-ben kiadott utolsó ebéddel 
együtt adtunk át.  
     Örülünk, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk munkánkról, de meghallgatjuk 
a kritikát is, mellyel javíthatjuk munkánkat. Célunk a tisztaság és a higiénia, ezért a 
legnagyobb hangsúlyt erre fektetjük. 

                Zuzana Ďurianová 
                                                                                                       konyhafőnök 

   
 

 

A Tanítók napja  alkalmából rendezett összejövetel 
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Önkéntes Tűzoltó Szervezet 

     
 A Jánosi Önkéntes Tűzoltó Szervezet 2019.5.11-én megszervezte  az Önkéntes Tűzoltó 
Szervezetek  körzeti fordulóját. A verseny a helyi futbalpályán zajlott, melyben összesen 
26 csapat vett részt járásunk 20 községéből. 
      Szervezetünk kiváló munkáját értékelték a  rimaszombati Tűzoltóság szakemberei  és 
vezetői is.  
          Csapatunk 5 tűzoltó részvételével  2019. Június 20-án Serkében vett részt egy 
családi házban keletkezett  tűz oltásánál, amely 21.00 órakor sikeresen ért véget.         
        2019.12.12-e fontos eseményként kerül be  szervezetünk történelmébe, mert ezen 
a napon  adta át Bagačka úr, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 
államtitkára az új Iveco márkájú tűzoltóautót.  Nagy segítség ez tűzoltóinknak 
a polgárok egészségének és vagyonának védelmében. Hiszen ez az Önkéntes Tűzoltó 
Szervezet küldetése. 
     Már a múltban is említettem és megismétlem  újra, hogy szervezetünk nagy örömére 
szolgál a fiatalokkal való együttműködés is.  Úgy véljük, hogy a  fiatalok támogatásának 
van értelme és az eddig befektetett anyagi eszözök, az új Iveco autó, a tűzoltószertár 
felújítása nem történt hiába. Ahhoz, hogy az önkéntesek megállják helyüket, 
tanfolyamokra, edzésekre is járniuk kell. Mindezt szabad akaratukból,  családjuk 
rovására önzetlenül teszik.  
    Szeretnék köszönetet mondani a saját és polgáraink nevében a különféle 
rendezvényeken való részvételért és segítségért.  

        

 
 

Az  Önkéntes Tűzoltó Szervezetek  körzeti versenye 2019.5.11-én 
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A tűzoltóautó átadása 2019.12.7-én 

   
 
Érdekességek községünkből 
 
      2019. augustus 17-én Orávkán a falunap keretén belül került megrendezésre  
a burgonyából készült specialitások versenye. Falunk is képviselve volt a versenyen, 
Beátka Fülöpová, Zuzka Ďurianová, Viera Cerovská és Katka Cerovská által.  
      Versenyzőink háromféle töltött burgonyát készítettek, mégpedig  sajttal, juhsajttal és 
sonkával. A zsűri szerint községünk csapata lett a legjobb. Ezúton szeretnék nekik 
gratulálni és köszönöm  falunk gyönyörű reprezentálását. 
       Érdekességképpen megjegyzem, hogy ezen a rendezvényen nem tudtam részt venni, 
mert a Kráľová Hola – ra tervezett túrán voltam. Ott ért a jó hír csapatunk győzelméről. 
 

               
 

               
 

Burgonyából készült specialitások versenye 
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Recsk 
 
     Falunk képviselői, Fülöp Gábor, Nagy Sándor és én  a magyarországi partnerközség 
meghívására 2019. augusztus 31-én részt vettünk  a Bányász- és Falunapi rendezvényen. 
Recs Nagyközség vezetőivel, bányászokkal és lakosokkal részesei lehettünk egy bányász 
zenekar által kisért felvonulásnak.  
      Recsk polgármesterének meghívására részt vettünk az ünnepi ebéden, majd 
megtekintettük a kirakodó vásárt és a kulturális rendezvényeket. Kár, hogy  a legendás 
Omega zenekar éjjeli koncertjét nem vártuk meg. A faluban sok kedves emberrel 
találkoztunk, akik érdeklődtek a falunk iránt. Recsk Nagyközségnek  csaknem 3000 
lakosa van. 
 

      
 

  

       „ A bársonyos 30 „ Henrieta Hrinková szemével című dokumentumfilm 
kameramanja falunk szülötte és lakosa, Matej Kováč, aki munkájáért a Szlovák 
Iskolaügyi Minisztérium államtitkárától vehette át kitüntetését a pozsonyi Elnöki Palota 
Tükörtermében 2019 novemberében. Szívből gratulálunk. 
 
 

       
 

      
       Figyelemre méltó a tény, milyen lelkesedéssel kezdett a birtokában lévő történelmi 
ingatlan helyreállításának  Štefan Okoš úr, községünk  polgára. Elbeszéléseből tudom, 
hogy mennyi akadályt kellet leküzdenie, amíg elkezdhette a családi ház homlokzatának 
felújítását. A munkát számtalan tárgyalás előzte meg a Műemlékvédelmi Hivatallal, 
majd kérvények írása, hivatalos engedélyekre való várakozás, a pénzügyi 
hozzájáruláshoz szükséges iratok és más dokumentumok elkészítése. Az eredmény 
azonban már látható s ez a legfontosabb.  El tudom képzelni, hogy milyen öröme lehet  
a látványban.  
      Ez községünk számára is nagyon fontos, mert a műemlékzónába tartozik és falunk 
büszkesége lehet. Ösztönző lehet  azon szomszédok számára is, akik hasonló ingatlannal 
rendelkeznek.  

         

Okos úr felújított ingatlanja 
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Kiállítás 

     Felső Pokorágyon 2019.11.15-én megnyílt  Mgr. Margita Borošová  kiállítása, melyen 
bemutatta  Jánosiról készített képeit. Ezen a gyönyörű eseményen valóban úgy éreztem 
magam, mintha otthon lennék a saját falumban. Ezúton is köszönöm mindnyájunk 
nevében, hogy Jánosit ilyen szépen mutatta be  és örülök a további együttműködésnek. 

    

     

Mgr. Margita Borošová kiállításának megynitója Felső-Pokorágyon 

 

Stanislav Krahulec 
   

 

 
Kultúra  
 

Községünk kulturális élete nincs olyan szinten, amelyet falunk és lakosaink 
megérdemelnének. Nekem nagyon hiányzik falunkból egy olyan csoport, amely 
reprezentálhatná községünket  az általunk szervezett   különböző kulturális 
eseményeken és a szomszédos falvakban is. De az is lehet, hogy van ilyen csoport, csak 
én nem tudok róla. Ha így van, kérem jelentkezzen, szivesen támogatjuk. 
     Az igazság az, hogy az év vége felé olyan információkhoz jutottam, hogy  e téren 
valami készülőben van  és ez örvendetes. 

 

   
                               

    Jánosiban 2019-ben is a társadalmi 
szervezetekkel karöltve: az Önkéntes Tűzoltó 
Szervezet, a Matica Slovenská, a Csemadok, 
a Vadásztársulat, Pálkovács András 
magánánvállakozó és más önkéntesek segítségével 
megrendeztük a falusi disznótort. Már tradíció, 
hogy ez a disznótor a falu „főterén“ zajlik. 
A részvevők különböző finomságokat készítettek,  
a gyermekeket pedig szórakoztató látványosságok 
várták. 
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      A kultúrműsor keretén belül felléptek énekesek és harmónikások a losonci járásból, 
Milan Matuška és Marian Fajčík, Rimaszombatból Pákó Marika és csoportja, melyben 
Kovács Bence, falunk lakója is fellépett. Bemutatkozott a rimaszombati Háj 
néptáncegyüttes, melyben a Fülöp lányok is részt vettek. Ezután az Új Gömör 
néptáncegyüttes műsora következett. 
      A közönség számára minden fellépés gyönyörű élmény volt.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                     Falusi disznótor 2019.4.27 

 

   
 

 

       Októberben, az Idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából nyugdíjasainkat és 
szépkorújainkat vendégeltük meg. A szépen díszített teremben a Cserencsényi és 
Gesztetei asszonykórus lépett fel. 
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Az idősek  iránti tisztelet hónapja alkalmából rendezett ünnepség 
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     A társadalmi szervezetek ebben az évben is megrendezték a már hagyománnyá vált 
báljaikat: a Tűzoltóbált, a Matica Slovenská bálját, a Cesmadok pedig a Katalin-bált. 
Minden bálon a szórakozás mellett kultúrműsor is gazdagította az estét. Ezekre 
a bálokra  járásunk számos pontjáról  érkeznek szórakozni vágyók, akik csak dicsérik 
a kitűnő szervezést  és  a kellemes vendéglátói környezetet. 

 

       

       
2019.2.2.  Tűzoltóbál 

 

   
 
 

X-FAKTOR 

 

     A tehetség nagy kincs, mellyel világra jövünk, majd az évek folyamán fejleszthetjük is 
azt. Ha az ember jókor van jó helyen, elérheti álmait. Városunk diákjai, Orosz Dániel és 
Kovács Bence bebizonyították, hogy ők igazán jó helyen vannak. A magyar televízió X-
Faktor című  könnyűzenei tehetségkutató műsorában méretik meg most magukat. Útjuk 
ez év áprilisában kezdődött, azóta kemény munkával bizonyítják, hogy képesek 
bekerülni a legjobbak közé. Ma már tudjuk, hogy igyekezetük nem volt hiábavaló. 
Bekerültek az X-Faktor élő showjába. Ez igazán C.O.O.L., mint ahogy az együttes is az. 
Szombattól már szavazhatunk rájuk és élvezhetjük élő fellépésüket. Fiúk, nagyon 
büszkék vagyunk rátok, és sok sikert kívánunk! 
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Gyermeknap 
 
Biciklin, Jánosi – Jánošíky – Feled és vissza. Közben játékok és finomságok. Gyerekek, 
ebben az évben újra megyünk, de más útvonalon. 
 
 

               

            

Stanislav Krahulec 
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Tábortűz  
 
Jánosíky településen már hagyomány, hogy 
a Szlovák nemzeti felkelés évfordulóján tábortüzet 
gyújtanak. Ez az esemény Jánosíky lakosainak és 
vendégeinek baráti találkozójával függ össze. A 
Szlovák Köztársaság nemzeti himnusza után és több 
mint 140 résztvevő fogadása után a rimaszombati 
Brndiar mérnök úr  mondott  beszédet. Az üdvözlő 
szavak után Annamária Nôtová, Janka Auxtová és 
a rimaszombati Lieština néptáncegyüttes lépett fel. 
A tábortüzet a falu polgármestere gyújtotta meg. 
Ezen a megemlékezésen részt vett JUDr. Jozef 
Šimko, JUDr. Štefan Baláž, Vojtech Menyhárt  és Ján 
Lichanec. 
 

 

               

 

 

Stanislav Krahulec 
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Sport 

      Hagyományosan és verhetetlen módon Ondrej Cerovský a legsikeresebb sportoló 
községünkben. Ez a motoros versenyző kiváló eredményeket ér el Szlovákiában és 
külföldön egyaránt. Túlzás nélkül elmondható, hogy rendszeresen első helyen áll a 
szlovák és a magyar bajnokságon. Ondrej a község logójával ellátott motorokon 
versenyez itthon és határon túl, így képvisel minket és terjeszti falunk jó hírét. 
Köszönjük neki. 
      Sajnos a többi sportág hanyatlóban van. 
 

   
 

Figyelmeztetés idős lakosaink számára 
 
     A rimaszombati rendőrség járási igazgatósága 
figyelmezteti a lakosokat,  az időseket, az egyedül élő 
személyeket, hogy lakásaikba ne engedjenek be idegen 
embereket!  Egyedül ne találkozzanak, beszélgessenek 
idegen emberekkel. Ne kölcsönözzenek, ne adjanak 
pénzt olyan személyeknek, akiket nem ismernek! 
Mielőtt valakire rábíznák egész életük keresetét,  
tanácskozzanak hozzátartozóikkal, rokonaikkal.  Ne 
cselekedjenek rögtön, a dolgaikat ne hamarkodják el. 
Bankszámláikról ne vegyenek ki pénzt ismeretlen emberek számára! 
Mindig látható helyen legyenek a fontos telefonszámok. Ha kétségeik  vannak, azonnal 
forduljanak a rendõrséghez a 158-as telefonszámon! Ha nem akarnak  csalók és tolvajok 
áldozatává válni, akkor mindig gondoljanak  a „Bízzon, de ellenőrizze!” szlogenre. 
 

kpt. Mgr. Katarína Baboľová 
a rimaszombati rendőrség 

 referens specialistája 
 

Az informáltság kedvéért : kpt. Mgr. Katarína Baboľová  községünk lakója. 
 

 
   

 

Időjárás 

     A 2019 – es év ismét az utóbbi néhány évtized 
legszárazabb éve volt. Az év elején nem volt hó, de 
január 5-én kb. 5 cm hó hullott.  Január 8-án és 9-én 
még hullott néhány centiméternyi. Január  20-án ismét 
havazott kb. 10 centiméter,  majd 21-én ismét  ismét 10 
cm hó hullott.  Január végéig szép hótakaró borította 
a falut.   
     A február  meleg volt, a hó lassan elolvadt. Voltak 
napok, mikor +10°C  és + 16°C volt. 

    
      Márciusban és áprilisban szárazság volt. Márciusban kétszer 

esett az eső, áprilisban pedig 5 esős nap volt. A gólyák március 24-én érkeztek meg 
községünkbe.  
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Már április elején a hőmérséklet + 21°C körül mozgott. Az ég először  április 5-én 
dörgött. A tavaszi bokrok  és gyümölcsfák virágba borultak. 
      Május volt a mérések történetének legforróbb hónapja, hőmérséklet elérte a 35 °C és 
36 °C fokot.        
      Júliusban megérkezett a „hidegfront“, a hőmérséklet + 30 °C- ra csökkent. Szárazság 
volt, keveset esett.        
      Az augusztus esővel kezdődött, de a hőmérséklet  még mindig + 31°C körül mozgott. 
A nyárnak 16 trópusi napja volt, ami azt jelenti, hogy 
a hőmérséklet nem csökkent +20°C fok alá.  
Napközben + 30°C fölötti hőmérséklet volt 
a jellemző.      
     A szeptember is esősen kezdődött. Szeptember 
9-én felhőszakadás volt, amely elöntötte a temető 
felé vezető utcát sárral.  Nagyobb esőzés volt 
szeptember 24- én és 26-án is. A hőmérséklet 
+26°C körül     mozgott. 
          Októberben több hőmérsékleti rekord is 
megdőlt, volt  + 25°C is. A „ vénasszonyok nyara“ 
október 9-én kezdődött és  október 27-ig tartott. A november esősebb volt, de 
a hőmérséklet + 17°C –ra is felmelegedett.  
      Az első fagyás november 25-én volt. Az első hó december 2-án hullott, kb. 10 cm, és 
megmaradt egész héten, de december 12-re már elolvadt. 
      A december ködös volt, az inverzió év végéig tartott. Az év  hótakaró nélkül 
végződött, a hőmérséklet tavaszra emlékeztetett.  

Mgr. Margita Borošová  

   
 

Az adó és illetékek változása 

 
Adó és illetékek  

 
2019 

 
2020 

 
Ebadó / kutyaadó/ 

 
2.- € 

 
2.- € 

 
Komunális hulladék  

 
10.- € / személy/ év 

 
20.- €/személy/ év 

Komunális hulladék 
magánvállalkozóknak 

 
50.- € 

 
100.- € 

Komunális hulladék 
kiskerttulajdonosoknak 

 
7.- € 

 
14.- € 

 
A SAT használati díja 

 
25.- € 

 
25.-€ 

 
Lakhelyről szóló igazolás 

 
5.- € 

 
5.- € 

 
Aláírás hitelesítése 

 
2.- € 

 
2.- € 

 
Okmányok hitelesítése 

 
2.- €/oldal 

 
2.- €/oldal 

 
Halászengedély - éves 

 
7.- € 

  
 7.- € 
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Elérhetőségeink 

 
A községi hivatal címe: 
Obecný úrad Rimavské Janovce  č. 301,  980 01   Rimavské Janovce  
A községi hivatal telefonszáma: 047 / 56 77 116 ,    047/ 58 11 950 
E-mail :  ou.rimjanovce@rsnet.sk 
WEB :  www.rimavskejanovce.sk  
 

 Stanislav Krahulec, a község polgármestere             0918 529 106  
 Edita Čuvajová, Katarína Uhrinová                          047 / 58 11 950  
 Szociális iroda  

Bc. Adriana Krahulcová, Katarína Magyarová       047 / 58 11 951  
 Óvoda és Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola        047 / 56 77 138 
 Magyar Tanítási Nyelvű alapiskola                          047 / 56 77 136 
 A halottas ház gondnoka 

Erika Molnárová,  Rimavské Janovce č. 200           0948 322 805  
 
 

A községi hivatal fogadóórái: 
 

Hétfő  - Péntek   07.30 órától  - do 15.30 óráig 

 
Közforgalomban nem megjelenő kiadás 

Évfolyam: 16. 
Szám: 16. 

Kiadó: Községi Hivatal Jánosi 
Összeállította: Stanislav Krahulec és  kol. 

Magyar fordítás és grafika: Bc. Árvai Ágnes 
Kiadás éve: 2020 

mailto:ou.rimjanovce@rsnet.sk

